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Phú Giáo, ngày 16 tháng 8 năm 2018

V/v tham gia cuộc thi
“Tìm hiểu pháp luật trực tuyến”
năm 2018 do Bộ Tư pháp tổ chức

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc
Thực hiện Công văn số 735/HD-HĐPHPBGDPL ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Hội
đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Phú Giáo về việc phát động, hưởng ứng cuộc thi
“Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018 do Bộ Tư pháp tổ chức;
Nay Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Giáo hướng dẫn các đơn vị trực thuộc
tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018 do Bộ Tư pháp tổ chức với
các nội dung cụ thể như sau:
1. Đối tượng dự thi: Cán bộ, giáo viên, nhân viên.
2. Nội dung thi: Kiến thức về các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành, văn
bản pháp luật của tỉnh (các Nghị quyết, quyết định), các quy định về chính sách pháp
luật mà dư luận xã hội quan tâm...
Tài liệu, đề cương tuyên truyền được đăng tải trên website của Sở Tư pháp:
http://stp.binhduong.gov.vn (vào mục: “Phổ biến giáo dục pháp luật”  “Tài liệu
tuyên truyền, PBGDPL”  “Đề cương tuyên truyền”).
3. Hình thức thi: Thi trực tuyến (online) trên cổng thông tin điện tử (website)
của Bộ Tư pháp tại địa chỉ http://pbgdpl.moj. gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx.
Thí sinh tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm bộ đề câu hỏi
(gồm 10 câu) được thiết kế sẵn với nhiều cấp độ từ dễ đến khó.
4. Thời gian tổ chức cuộc thi
Dự kiến từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2018.
5. Tổ chức thực hiện
Hiệu trưởng các đơn vị thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, vận động và tổ
chức cho 100 % cán bộ, giáo viên của đơn vị tham gia cuộc thi.
Tạo điều kiện về trang thiết bị để CBGV tham gia cuộc thi và bố trí cán bộ kỹ
thuật hướng dẫn, hỗ trợ việc đăng ký tài khoản thi.
Trong quá trình tham gia cuộc thi, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh
về Ban Tổ chức cuộc thi, cụ thể: Phòng phổ biến giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp),
điện thoại: 0274.3821654.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị nghiên cứu và triển
khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này./.
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